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 ٕصفحة | 

 

 أالَ : يؼىن انرتثيخ ٔاْدافٓب 

ان كلمة تربٌة من الكلمات الشائعة التداول بٌن الناس فً الحٌاة العامة ، فلقد 

مارس االنسان التربٌة منذ القدم مما جعل مفهومها ٌشٌع وٌتداول بٌن الجمٌع ، 

  ٓكقولهم فالن قلٌل التربٌة وفالن حسن التربٌة واالخالق 

تعملها ٌدرك مدلولها وهذا االستعمال الشائع لكلمة تربٌة ال ٌعنً ان كل من ٌس

ما ٌقتصر على الجانب  ؼالبا   سطحٌا   ، فقد ٌكون فهمهم للتربٌة فهما   جٌدا   ادراكا  

االخالقً فقط الى درجة ان تعرٌفها ٌبدو سهل المنال ، ولكن سرعان ما ٌتبدد هذا 

االعتقاد وٌدرك المرء ان تعرٌؾ التربٌة هو من قبٌل السهل الممتنع ، ذلك الن 

المعنى العلمً مدلولها اوسع واشمل مما ٌستعمله االشخاص العادٌٌن فً التربٌة ب

 هم.حٌات

 يؼىن 
 
 ب  ٔاصطالح انرتثيخ نغخ

لقد تعددت وجهات النظر فً مفهوم التربٌة ، وتعددت تعارٌفه بتجدد الباحثٌن      

 فٌه ، ولو رجعنا الى كلمة " تربٌة " لؽوٌا  لوجدناه ٌعود الى اصول ثالثة وهً : 

( اـــــرب)   ( و ) ربـــــً ( و ) ربَّ

 ( بمعنى نما اـــــربفاألصل االول ) 
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 واالصل الثانً ) ربـــــً ( بمعنى نشأ وترعرع .

( بمعنى اصلحه وتولى امره ورعاه ُ .  واالصل الثالث ) ربَّ

، وفً الحدٌث النبوي  أي ٌزٌدها " ٌربً الصدقات" وجاء فً القرآن الكرٌم 

عمة   تربها " أي تحفظها وتراعٌها وتربٌها كما ٌربً الرجــــل الشرٌؾ " لَك ن

فً المعجم الوسٌط : تربى بمعنى نشأ وتؽذى وتثقؾ وفً نفس المعجم ولده ُ ، و

وهكذا نرى ان المعنىاللؽوي لكلمة ، رّباه أي نمـّى قواه العقلٌة والجسدٌة والخلقٌة

،  التثقٌؾ –التنشئة  -التؽذٌة  -الزٌادة  -اآلتٌة :النمو لمصطلحاتتربٌة ٌتضمن ا

هنا تجدر اإلشارة إلى إن التربٌة ككلمة تستعمل لإلنسان وؼٌره من الكائنات وهو و

 .ما ٌنفً عنها مفهوم األخالق الذي ٌنتفً وجوده عند ؼٌر اإلنسان

 :اصطالحااما 

فقد تباٌن معنى التربٌة ومفهومها تبعا لتباٌن واختالؾ طبٌعة الدراسات النفسٌة 

فال بد من القول ان ؼاٌة التربٌة هو واالجتماعٌة فً نظرتها للفرد وللمجتمع ، 

 االنسان فهو الى جانب كونه اداة للتربٌة والتنمٌة هو الؽاٌة العظمى لها .

عتبار ان التربٌة عملٌة اجتماعٌة هدفها كما ان ؼاٌة التربٌة هو المجتمع على ا

اعداد الفرد للحٌاة فً مجتمع معٌن ثم تنمٌة هذا المجتمع وهً فً الوقت نفسه 

وسٌلة هائلة من وسائل االنتاج وعنصر هام من عناصر التنمٌة االقتصادٌة 

واالجتماعٌة فهً ضرورة فردٌة واجتماعٌة . وكلما ارتقى االنسان فً سلم التطور 
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ـع " كل نشاط ٌؤثر فً تكوٌن الفرد للتربٌة ، وهً بمعناها الواســ ت حاجتهازداد

 سلبا  او اٌجابا   والتً تعمل على توجٌهه فً الحٌاة الطبٌعٌة " .

 خ  ــــــداف انرتثيـــاْ

 النمو الكامل للفرد / أي ان ٌربى الفرد وٌعمل وٌحترؾ حرفة لكً ٌعٌش منها. .ٔ

ٌعرؾ واجباته الوطنٌة وٌؤدٌها من تلقاء نفسه تكوٌن المواطن الصالح / أي  .ٕ

وٌعرؾ حقوقه وٌحترم ذاته والمواطنٌن بؽض النظر عن اللون والعرق والدٌن 

 والطبقة االجتماعٌة .

تكوٌن العادات العقلٌة / أي تعود الطفل على اتخاذ مواقؾ علمٌة وموضوعٌة  .ٖ

بالعلم وقدرة االنسان من المشاكل التً تصادفه ، وتنمٌة العقل على االٌمان 

 على التقدم .

تكوٌن الخلق / أي ان تعمل التربٌة فً البٌت وفً جمٌع المؤسسات التربوٌة  .ٗ

 .لطبع ٌحسن التعامل مع افراد جنسهعلى ان تعد مواطنا  حسن االخالق مهذب ا

نقل التراث الثقافً وتعزٌزه / فكل امة ترؼب فً نقل تراثها وعاداتها وتقالٌدها  .٘

وطرٌقة حٌاتها الى االجٌال الجدٌدة ، والهدؾ من هذا تمكنٌهم من  ومعارفها

 الحٌاة واالبقاء على تراثها القومً وتقالٌدها وعاداتها ومعتقداتها .

 يخـنهرتث انتبرخييخٕل ـثبَيب  : االص
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وجدت التربٌة بوجود الحٌاة واخذ االنسان ٌكٌؾ نفسه للطبٌعة وٌسخرها تدرٌجٌا 

اكتشافه الكتابة كانت العادات والتقالٌد والقصص تنتقل من  ألؼراضه الخاصة وقبل

 جٌل الى اخر عن طرٌق الحفظ والتردٌد فحدث تراكم من التراث االجتماعً .

ضاعؾ االنسان من قواه ونظم مجتمعه عن طرٌق اللؽة والعادات والقوانٌن ووسع 

تطور االبداعً نظرٌة الكون ، فاكتشؾ وابتكر وسائط النقل والسفر وكان لعملٌة ال

والفن والدٌن اثر فً ارتقائه  باألدبالخالق بطموحاته وتصوراته التً عبر عنها 

االجتماعً . وارتبطت عملٌة التفكٌر عند االنسان بعالقاته البٌئٌة من حالل التركٌز 

على المأكل والمشرب وتوفٌر االمن ورؼبته فً اخضاع القوى التً تقؾ بٌنه 

قواه الفكرٌة ولكن  وتأخرتحت قواه ومشاركاته الحٌة وبٌن هذه االشٌاء فتفت

بتطور الحضارة االنسانٌة واحتكاك المجتمعات مع بعضها اخذت افاق االنسان 

بالتوسع وتحققت المدنٌة وحدث تقدم فً االفكار التربوٌة وفكر االنسان بالتربٌة 

 -التربوي :لمراحل التً تطور فٌها الفكر لذكر فٌما ٌلً وكتب عنها ، قبل ان ٌ

 خ ــــــبد انجدائيــــخ يف اجملتًؼــانرتثي .1

ان اهم ما اتسمت به التربٌة فً المجتمعات البدائٌة هً البساطة وخلوها من 

تعقٌدات الحٌاة    ألنها تتم بصورة عفوٌة تلقائٌة الشعورٌة تتمثل بتقلٌد الصؽار 

وكان اهتمام االنسان للكبار كالصٌد والحٌاكة ورعً الماشٌة والزراعة وؼٌرها ، 
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ثل الطعام والشراب والمأوى .... منصبا  على االشٌاء االساسٌة التً تؤمن بقاؤه م

 

 خ ــخ انجدائيــٕاع انرتثيــــاَ

 انرتثيخ انؼًهيخ ) ادلزئيخ (  .1

االنسان وهً تقوم على تنمٌة قدرة االنسان الجسدٌة الالزمة لسد حاجات 

 .  والمأوىاالساسٌة مثل المأكل والملبس 

 انرتثيخ انُظزيخ ) غري ادلزئيخ ( .ٕ

 اقامة الحفالت والطقوس المالئمة لعقٌدة الجماعة المحلٌةعلى قوم كانت توهً التٌ

وانشطة العبادة والنواحً الروحٌة فً الحٌاة التً كانت تعطً االنسان البدائً 

 .االمن والطمأنٌنة 

 خصبئص انرتثيخ يف اجملتًؼبد انجدائيخ 
كانت بسٌطة فً محتوٌاتها وكانت تجري بصورة ؼٌر مقصودة ، بمعنى انها  .ٔ

 ان االطفال كانوا ٌتعلمون ما تعلم اهلهم او افراد قبٌلتهم بالتلقٌن والمشاهدة .
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كانت تتمٌز بالتوزٌع ، بمعنى ان المجتمع البدائً ككل كان ٌقوم بعملٌة التربٌة  .ٕ

ٌتولى ذلك االبوان او  لعدم وجود مؤسسات تربوٌة مسؤولة كالمدرسة وكان

 االسرة او رئٌس القبٌلة .

 ءشًكانت متدرجة ومرحلٌة ، بمعنى ان الطفل ٌتدرب فً سن معٌنة على  .ٖ

معٌن وٌزداد فً االهمٌة والعمومٌة بازدٌاد عمر الطفل حتى بلوؼه مرحلة 

 الشٌخوخة .

 انها تمثل ٌقظة العقل البشري واحساسه بنقل الخبرة من جٌل الى اخر . .ٗ

 انرتثيخ يف انؼصٕر انقدميخ

 انرتثيخ يف حضبرح ٔادي انزافديٍ  -

، وقد جر التارٌخ ــــتمتد جذور المعرفة والتعلٌم فً حضارة وادي الرافدٌن الى ف

سبقت ؼٌرها من الحضرات كالحضارة الٌونانٌة والرومانٌة بعشرات القرون حٌث 

 .ع قبل المٌالد ـــالراب مرة فً تارٌخ البشرٌة فً منتصؾ االلؾ ألولبدأ التدوٌن 

وؼدت حضارة العراق القدٌم فً سومر واكد تنمو وتتطور بانتظام حتى        

التً ظلت ورقعته الجؽرافٌة ّشـَعت بنورها ونفوذها فً القرون التالٌة الى خارج 

 .ثقافتها مزدهرة على مدى ما ٌقرب من ثالثة آالؾ سنة 
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لم الفلك وعلم التنجٌم وقٌاس الزواٌا وضعت حضارة وادي الرافدٌن اسس ع      

واستخدام االقواس ، واختراع العربات ، واكتشفت وسائل الري والزراعة فامتازوا 

 السومرٌون لكونهم فالحٌن ماهرٌن فً صنع المحارٌث وطوروا الزراعة .

وقد وجدت وثائق كتابٌة مهمة عن حضارة العراق كما ابتكروا الكتابة المسمارٌة 

منت معلومات اقتصادٌة وادبٌة وقانونٌة وعلمٌة واساطٌر ملحمٌة ، القدٌم تض

 اضافة الى  صناعة بعض اآلالت الوترٌة .

اما فً مجال القانون فقد كان سكان وادي الرافدٌن سباقٌن فً القوانٌن المدونة 

لتنظٌم الحٌاة االجتماعٌة ولعل اشهرها " قانون حمورابً " الذي وضع عام 

 ق.م .7٘ٓٔ

وفً مجال االدب فقد تمٌز باألسلوب وطرٌقة التعبٌر والصور الفنٌة والقصص 

والرواٌات ، وشمل الترنٌم والمراثً واالمثال واالساطٌر الملحمٌة مثل قصة الخلق 

والطوفان وتعتبر ملحمة كلكامش من اقدم واطول واكمل المالحم البطولٌة فً 

ة كبرى وكانت اثارها واضحة حٌث عالجت قضاٌا اخالقٌتارٌخ جمٌع الحضارات 

 على العراق ووسطه وشماله ووجود نسخ منها فً االناضول وفلسطٌن .

منصبا  على استخدام المعلم للعصا  التعلٌمفقد كانوالمناهج الدراسٌة اما نظام التعلٌم 

للمحافظة على النظام ، ومع ذلك كان المعلمون ٌشجعون طالبهم على االجتهاد عن 

ثناء وكان الدوام الرسمً طوٌال  ٌبدأ من الشروق وحتى المؽٌب طرٌق المدح وال

وكانت هناك عطلة مدرسٌة فً وقت من اوقات المدرسة . اما سنٌن الدراسة فقد 
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،  الطالب كان علٌه ان ٌالزم المدرسة منذ صباه الى ان ٌصبح شابا  كانت طوٌلة ف

 وكانت هناك امتحانات فٌها نجاح ورسوب وامتحانات اعادة .

فقد كانت تدرس مواد الطب وعلم الفلك والتنجٌم واالدب  المناهج الدراسٌةاما 

والفن وعلوم الرٌاضٌات والتجارة والجؽرافٌة والخرائط ، حٌث شمل المنهج 

 الدراسً على الدراسات العلمٌة واالدبٌة . 

ـ وكان ٌلقب ب (أب المدرسة ) المدرسة ٌدعى  مدٌركان المدرسٌة  لإلدارةبالنسبة 

فكان  المعلماما  ،ٌنظر الٌه بعٌن االجالل والوقار وكان ، احتراما له  ( االستاذ) 

وٌلقب  ةالاط والوبوالض ةهناعلى من الكوٌتمتع بمركز اجتماعً مرموق فه

 ٌتمتعون ابناء المدرسة ( وكانوا اٌضا   )بـفكانوا ٌسمون  لتالمٌذمة ، اما ابالعال

 . بمكانة محترمة فً المجتمع

، وكانت  بجانب كل المدن االقلٌمٌة تقرٌبا ٌخص المكتبات فقد كانت منتشرة فٌفٌما 

وقد تم العثور على اكبر مجموعة من مدرسة للنسخ ملحقة بها ، كل مكتبة توجد 

فً نٌنوى اذ عثر ( بانٌبال  بـ ) آشورااللواح والتً كانت تتمثل بالمكتبة الخاصة 

، هذه هً حضارتنا العرٌقة  موعته( لوحة سلٌمة ومحكمة فً مج ٕٓٓ٘على ) 

 التً تمٌزت عن بقٌة الحضارات االخرى  .

 

 



 

صفحة | 

ٔٓ 

 انرتثيخ يف حضبرح انصـني -

 الحضارة الصٌنٌة حضارة قدٌمة وعرٌقة وٌتمٌز جانبها التربوي بما ٌلً :  

تتمٌز التربٌة بانها محافظة على العادات والتقالٌد القدٌمة دون المساس بها او  .ٔ

 .والخضوع لها خضوعا  تاما   محاولة تؽٌٌرها 

 والقوة اساس االنضباط وٌعتمد على التلقٌن اآللً،مقابل اجر التعلٌم فٌها اهلً  .ٕ

 طرق التدرٌس كانت تعنى بتمرٌن الذاكرة . .ٖ

 علٌم .لم ٌكن للبنت نصٌب فً الت .ٗ

وظل االمر كذلك الى ان جاء كونفوشٌوس واوجد مفهوما جدٌدا للتربٌة والتً تهتم 

بدراسة الفضٌلة وخدمة االقارب وادب اللباس واشٌاء كثٌرة فً شؤون الفلسفة 

الروحٌة وكان ذلك ٌتم عن طرٌق المدارس التً كانت تهتم بنظام االمتحانات التً 

 ٌٓدخلها التلمٌذ 

لٌست نظاما دٌنٌا وال هً نظام عبادة وانما هً نظام فلسفً ٌجمع والكونفوشٌة 

قوته من هذا النظام  استمد، بٌن اآلداب السٌاسٌة واالجتماعٌة وبٌن االخالق 

االخالق  تعلم وجبت على الطفلالتً ااوٌة فً تعالٌمهما طالدٌانتٌن البوذٌة وال

 ٓن المبادئ الرئٌسة للسلوكباعتبارها جزءا اساسٌا م أوال   والواجبات االجتماعٌة

 والمتمثلة بالعالقات التالٌة :

 عالقة الحاكم بالمحكوم او الرعٌة . .ٔ
 . بأخٌهعالقة االخ  .ٕ
 عالقة الزوج بزوجته . .ٖ
 عالقة الصدٌق بصدٌقه . .ٗ
 عالقة االب بابنه . .5
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ٔٔ 

 داف انرتثيخ يف حضبرح انصني ـاْ

 .تدعٌم القٌم االخالقٌة  .ٔ

 . ثقافتهربٌة ابناء المجتمع ونقل ت .ٕ

 . اعداد القادة لتولً شؤون الحكم .ٖ

 . المجتمع الى طرٌق الواجب من خالل التربٌة والتعلٌم بأبناءالوصول  .ٗ

وفتح المدارس  التعلٌمبالنسبة لنظام التعلٌم واالمتحانات فقد اهتم الصٌنٌون بنشر 

حتى اؼدت الصٌن اؼنى بالد العالم بالمدارس ، اال ان التعلٌم اتصؾ بالجمود 

 كانت المدارس ابتدائٌة وثانوٌة وعالٌة .و

الحساب وشٌئا من  ومبادئففً المدارس االولٌة ٌتعلم االطفال القراءة والكتابة 

تعالٌم كونفوشٌوس وٌتعلمون فً المرحلتٌن الثانوٌة والعالٌة الكتابات الفلسفٌة 

لشعر والدٌنٌة وتارٌخ الصٌن والشؤون الحربٌة والزراعٌة والقانون والمالٌة وا

 وكتابة المقاالت .

 : التًمن ثالثة انواع تندرج حسب صعوبتها وهً كا فتكونتاالمتحانات اما نظام    

 امتحانات الدرجة االولى  .ٔ

تجري مرة تجري مرة واحدة كل ثالثة اعوام فً عاصمة المقاطعة وٌشرؾ علٌها 

ٌشرؾ علٌها العمٌد االدبً ذو النفوذ وواحدة كل ثالثة اعوام فً عاصمة المقاطعة 

ٌطلب فٌها من الطالب حٌث ( ساعة  ٕٗ – 8ٔمدة االمتحان مابٌن ) والتشرٌعً 
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نسبة النجاح و كتابة ثالث مقاالت فً موضوعات مختارة من كتاب كونفوشٌوس

 وٌتأهلكرر االمتحان اربع او خمس مرات النتقاء العدد المطلوبتوٌ  %(٘)فٌها 

 . امتحان الدرجة الثانٌةالى هذا االمتحان الناجحون فً 

 امتحانات الدرجة الثانٌة  .ٕ

الؽرض منها هو قٌاس قدرة الطالب على القراءة ومدى كفاٌته فً كتابة 

 تجري مرة واحدة كل ثالثة اعوام فً عاصمة المدٌرٌة حٌث الموضوعات االنشائٌة

نسبة النجاح وتشمل على الموضوعات النثرٌة والنظمٌة و ة االمتحان ثالثة اٌامومد

 وٌتأهل،  تكرر ثالث او اربع مرات النتقاء العدد المطلوبٌو%( ٔال ٌتجاوز )فٌها 

 . ةلثامتحان الدرجة الثاالى الناجحون فً هذا االمتحان 

 امتحانات الدرجة الثالثة  .ٖ

( االؾ ٓٔفً اؼرب قاعة امتحان مركزي تتكون من )  ً العاصمة بكٌنتجري ف

ا  وٌجلب معه طعامه ثالثة عشر ٌومؼرفة تخصص لكل طالب ؼرفة وتدوم لمدة 

،  االسئلة بالكتابة عن كونفوشٌوس واالدب واالخالق والفلسفةوشرابه وتعطى له 

)  ضباطا فً حكومة الصٌنلكً ٌكون تلمٌذا  ل هالناجحون فً هذه االمتحانات ٌؤ

 الجٌش ( . 
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 نرتثيخ انؼزثيخ االصالييخا

تختلؾ صفات التربٌة العربٌة واهدافها اختالفا كبٌرا خالل المراحل العدٌدة الطوٌلة 

التً اجتازتها منذ مرحلة ما قبل االسالم حتى اواخر الدولة العربٌة ، حٌث مرت 

لى خمس مراحل بمراحل وادوار متعددة قسمها المعنٌٌن بالتارٌخ التربوي العربً ا

 وهً :

 مرحلة عصر ما قبل االسالم . .ٔ

 .مرحلة ظهور الدعوة االسالمٌة  .ٕ

 مرحلة انتشار الدٌن االسالمً فً عهد الخلفاء الراشدٌن واالموٌٌن . .ٖ

 مرحلة العصر العباسً . .ٗ

 مرحلة التدهور واالنحالل . .٘

 عصر ما قبل االسالمالتربٌة العربٌة فً . ٔ

كان الهدؾ منها هو  عصر ما قبل االسالم ببساطتها فقدامتازت التربٌة العربٌة فً 

، ولم تكن هناك محالت  اعداد جٌل قادر ومؤهل للحصول على ضرورٌات الحٌاة

خاصة معدة لتربٌة االفراد فقد كانت االسواق ) مثل سوق عكاظ وذو المجاز( 

والبٌوت ومجالس الشٌوخ هً المحالت التً ٌحصل فٌها الناس على بعض 

كالتنجٌم والفلك والطب وكانت هذه العلوم  آنذاكالمعارؾ والعلوم التً كانت سائدة 

 ة الٌومٌة .تترجم عملٌاُ من خالل الحٌا
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فً هذه المرحلة وتشاركهم  عرب البدوكانت االسرة اهم وسائل التربٌة عند        

فً ذلك العشٌرة التً تجمع افرادها اواصر النسب وروابط القرابة والتً تعد صورة 

، وتقوم العشٌرة واالسرة معا بتدرٌب اطفالها على بعض الفنون  لألسرةمبكرة 

تهم كرمً الرماح ، اعداد ادوات الحرب ، ؼزل الصوؾ والصناعات الضرورٌة لحٌا

كما ٌتدرب االطفال على المبارزة ، ركوب وحٌاكة المالبس ، تربٌة الماشٌة .... 

 الخٌل ، سماع القصص والؽزوات والحروب بٌن القبائل .

اما طرق التربٌة فقد كانت تعتمد على التقلٌد والمحكاة وبما ٌسمعونه من النصائح 

ٌها االباء واالمهات واالقارب ورؤساء العشائر وبذلك ٌشب الطفل متشبعا التً ٌلق

 بما لدى ابناء قبٌلته من عادات وقٌم ومعارؾ بصورة مباشرة فٌتمسك بها .

ما الحضر فقد كانت التربٌة عندهم ارقى وكانت تقسم الى قسمٌن ابتدائٌة وعالٌة بٌن

الهجاء والمطالعة والحساب وقواعد . وكان االطفال فً القسم االبتدائً ٌدرسون 

اللؽة ،، اما طالب القسم العالً فكانوا ٌدرسون الهندسة العملٌة وعلم الفلك والطب 

 وفن العمارة والنقش واالدب والتارٌخ .

اما بالنسبة لطرٌقة التدرٌس فقد اتخذت طابع التدرٌس الفردي فالمعلم ٌخصص  

تنوعت المدارس ومعاهد التعلٌم وكانت جزءا من وقته لكل تلمٌذ من تالمٌذه كما 

 تسمى الدور التً كان ٌرتادها طالبو العلم ورواده بـ " دور العلم "  .
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 بعد ظهور االسالمالتربٌة العربٌة  .ٕ

واتخذت مسارا جدٌدا ٌتفق ومبادئ الدٌن الجدٌد تطورت التربٌة بعد ظهور االسالم 

اٌة نزلت على النبً محمد )ص( فً  ، فقد دعا االسالم الى العلم والتعلم فكانت اول

َك الَِّذي َخلَقَ   تعالى قوله  . ْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم من علق .ا َخلََقاإْلِنَسانَ .   اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

ْعلَمْ  ٌَ ذلك اوجب على المسلمٌن  وبمقتضىالَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَِم َعلََّم اإْلِنَساَن َما لَْم 

بالعلم والعمل على نشر تعالٌم الدٌن االسالمً لما له اهمٌة فً حٌاتهم فً االهتمام 

 الدنٌا واالخرة .

ْسَتِوي الَِّذٌَن كما اكد القران الكرٌم على التعلم وفضل العلم بقوله تعالى ٌَ قُلْ َهلْ 

ْعلَُمونَ  ٌَ ْعلَُموَن َوالَِّذٌَن الَ  ٌَ  كما اكد النبً محمد )ص( على اهمٌة العلم اٌضا ،

وضرورة تعلمه فً احادٌث كثٌرة منها ) طلب العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة 

( واعتبره فرٌضة ٌنبؽً على المسلمٌن والمسلمات تأدٌتها ، كما حث  على تعلٌم 

خٌر فٌمن  الكبار عندما قال " اطلب العلم من المهد الى اللحد " وقوله )ص( " ال

 كان من امتً لٌس بعالم وال متعلم " .

واعطى الرسول الكرٌم للعلم منزلة اعلى من العبادة بحدٌثه الشرٌؾ "         

مجلس فقه خٌر من عبادة ستٌن سنة " واكد على التواضع واالحترام واعطى 

 للعلماء منزلة بعد االنبٌاء بقوله )ص( " العلماء ورثة االنبٌاء " 
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وحٌن انتشر االسالم ظهرت الحاجة الى تنظم الحٌاة من جمٌع الجوانب       

القراءة والكتابة من خالل الحاجة الى سجالت تسجٌل فٌها  أهمٌةفبرزت  المختلفة

 اسماء المجاهدٌن واوجه تنظٌم الصرؾ وتوزٌع الؽنائم ..... الخ .

المفتوحة بموجب  ولما وجد المسلمون انفسهم انهم مسؤولون عن حكم البالد 

واحادٌث الرسول والى  القرآنٌةالشرٌعة االسالمٌة دفعتهم الحاجة الى تعلم االحكام 

لؽرض تبٌان الناسخ والمنسوخ من  اآلٌاتالقرآنٌةمن تارٌخ نزول  ءشًمعرفة 

 . اآلٌاتالقرآنٌة

 ومرت التربٌة العربٌة االسالمٌة بثالث مراحل تارٌخٌة وهً :

 ة االسالمٌة اوال  : مرحلة الدعو

وكانت التربٌة بسٌطة ، اذ انصب االهتمام بالدرجة حٌث بدأت بظهور االسالم      

، ولم االولى على تعلم القراءة والكتابة ، وكان القران الكرٌم الكتاب األول والمعتمد 

ٌكن ٌقتصر على الناحٌة التربوٌة بل امتزج الفكر بالفكر السٌاسً واالجتماعً 

 واستمر حتى عهد الخلفاء الراشدٌن .واالقتصادي 

وعندما تمتعت الدولة العربٌة بنوع من االستقرار السٌاسً بعد ان قاربت الفتوحات 

االسالمٌة نهاٌتها فً عهد االموٌٌن اتجه المسلمون الى الثقافات والحضارات 

الموجودة لدى البالد المفتوحة وبدأت نهضة علمٌة شاملة كانت العلوم الدٌنٌة 
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قران والتفسٌر اساسا لها ، واستمرت هذه المرحلة حتى تأسٌس الدولة العباسٌة كال

 فً العراق .

 ثانٌا  : مرحلة التقدم واالزدهار 

فً هذه المرحلة انصرؾ المسلمون بعد اتمام فتوحاتهم الى نشر العلم      

ن ببالد والمعرفة فقد تفاعلت الثقافة العربٌة بثقافات اجنبٌة نظرا الحتكاك المسلمٌ

افادهم ،  مماالهند والروم والٌونان وؼٌرها ، فاقتبسوا من هذه الحضارات الكثٌر 

فقاموا بترجمة الكتب الٌونانٌة والهندٌة الى اللؽة العربٌة ونقلوا معارفهم الى تلك 

الحضارات بترجمتها الى اللؽات المختلفة وقاموا بشرح النظرٌات العلمٌة والفلسفٌة 

 ا .ــــا بحٌث ٌمكن فهمهـــوتبسٌط اسلوبهوالتعلٌق علٌها 

ومن العوامل التً ساعدت على انتشار العلوم فً هذه المرحلة اتساع صناعة 

الورق ، حٌث اهتم المسلمون فً العصر العباسً الذي اطلق علٌه العصر الذهبً 

بالتربٌة والتعلٌم فانشأ الخلفاء العباسٌون العدٌد من المدارس مثل المدرسة 

م واحد ـاء المسلمون بدراسة علـالمستنصرٌة والمدرسة النظامٌة ، ولم ٌكتِؾ العلم

والرٌاضٌات والكٌمٌاء وم العقلٌة كالطب والفلسفة ــبل اهتموا بدراسة العل

 وامتاز الفكر التربوي بالشمول والعمق واالصالة .وااللهٌات ،
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 : مرحلة التدهور واالنحالل  ثالثا  

 ٔٔفً التعثر بمجًء السالجقة الى الحكم فً القرن اخذت المسٌرة التربوٌة 

للمٌالد حٌث انصرفوا الى الناحٌة الحربٌة وكرسوا معظم جهودهم لها واهملوا 

، كما ان هجوم المؽول على البالد االسالمٌة ادى الى العلوم الطبٌعٌة والفلسفٌة 

بؽداد وما جاورها ، وادى اٌضا الى تحطٌم معالم الثقافة الدٌنٌة والمدنٌة فً 

اضعاؾ الوحدة الفكرٌة بٌن العرب والمسلمٌن فً مختلؾ ارجاء البالد العربٌة 

االسالمٌة ، وبذلك سادت فترة مظلمة اختفت فٌها معالم الحضارة االسالمٌة كلٌا 

وعاش السكان فً حالة من القلق والتوتر ، وعم َ الجهل والتخلؾ بٌنهم وانتكست 

 الِعلم والمعرفة .راٌة 
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 ى يف االصــــــــــــــــــــالوـــبْد انتؼهيــــيؼ

  تــــــــــــاب  الكُّ

تاب الخاص  :على نوعٌن  وهوالقراءة والكتابة  الذي ٌتم فٌه تعلٌم ناالمك وه الكُّ

تاب الخاص بتعلٌم القرآن الكرٌم ومبادئ الدٌن بتعلٌم القراءة والكتابة  والكُّ

االسالمً ، وللمعلم الحرٌة فً تنظٌم الدراسة من حٌث المدة والمادة وكمٌتها 

ونوعها والمصادر التً ٌعتمد علٌها ، ومن اشهر الكتاتٌب الموهوبٌن : الضحاك 

 بن مزاحم وعبد الحمٌد الكاتب .

 الـمـسـجـــــد 

عب اذ كانت ٌعتبر المسجد عامال  مهما فً نشر التعلٌم والتربٌة بٌن كافة افراد الش

تقوم فٌها حلقات العلم وكانت تدرس امور الدٌن وبعض ضروب العلم والحكمة 

، ولم تكن المسجد خاضعة الى سلطة حكومٌة وانما والمعرفة والموعظة الحسنة 

ومن اشهر المساجد : كان ٌمارسه كل من ٌجد فً نفسه الرؼبة والكفاءة ، 

المسجد النبوي الشرٌؾ والمساجد االخرى التً شٌدت فً عهد الرسول )ص( 

 وخلفائه الراشدٌن .  

  المدارس 

ٌعتبر نظام الملك السلجوقً اول من طبق التعلٌم العام على نطاق واسع حٌث انشأ 

المدرسة النظامٌة كأول مجمع علمً حقٌقً اهتم بحاجات الطالب فأهمٌتها 

 تربوٌة ٌمكن اجمالها بما ٌلً : ال
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 انها هٌأت اماكن إلقامة الطالب .  .ٔ

 كانت مزودة بمكتبات عامرة . .ٕ

ٌُدفع لشٌوخها الرواتب من امثالهم الؽزالً . .ٖ  كان 

 اتجهت نحو التخصص العلمً وخاصة بتعلٌم الفقه . .ٗ

  

 المكتبات 

وهً وسٌلة لنشر العلم والمعرفة بٌن الناس ، وقد ُعـنً الخلفاء المسلمون    

بالكتب التً تعتبر نواة الجامعات االسالمٌة المبكرة كبٌت الحكمة فً بؽداد ودار 

الحكمة فً القاهرة . وهً على ثالث انواع : المكتبات العامة مثل مكتبات المدارس 

بٌن  ، ومكتباتالستعمالهم الخاص  فاء واالدباء، ومكتبات خاصة والتً انشأها الخل

وهذا النوع ٌحتاج إذن خاص  التً انشأها الخلفاء والملوكالعامة والخاصة و

 .   للدخول الٌها 

  حوانٌت الوراقٌن 

ظهرت منذ مطلع الدولة العباسٌة ، وسهمت بشكل فاعل فً نشر العلم      

والمعرفة اذ لم ٌكن ؼرضها تجارٌا صرفا بل انها كانت اماكن مناسبة الجتماع 

 االدباء ومحبً المعرفة . ومن اشهر الوراقٌن : ابن الندٌم صاحب الفهرست .
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  منازل العلماء 

ً االرقم اول مؤسسة تربوٌة اتخذها الرسول ٌمكن اعتبار دار االرقم ابن اب    

الكرٌم )ص( مركزا  لتعلٌم الصحابة . كما كان الرسول )ص( ٌجلس فً منزله فً 

 مكة وٌلتؾ حوله المسلمون لٌعلمهم وٌوجههم .

  القصور 

معلمٌن لتزوٌد ابنائهم  بإشراؾاتخذ الخلفاء واالمراء قصورهم اماكن لتعلٌم ابنائهم 

بقدر من الثقافة والمعرفة ، وقد اطلق اسم )مؤدب( على المعلم الذي ٌقوم بمهمة 

تعلٌم ابناء الخلفاء واالمراء واالؼنٌاء وؼالبا ما كان ٌخصص له جناح خاص فً 

 القصر ٌعٌش فٌه لٌكون اشرافه على االمٌر احكم واشمل .
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 انؼزثيخ االصالييخاصبنيت انتؼهيى يف انرتثيخ 

 طرٌقة التعلٌم  .ٔ

، والسٌما فً تعلٌم القرآن الكرٌم التلقٌنالحفظ وكانت طرٌقة التعلٌم تعتمد على 

كانت الذاكرة هً  ايوكان الحفظ من اهم الشروط فً العلم عند المسلمٌن ، 

، فكانوا ٌفخرون بالعلم الذي حوته  المعتمد علٌها دون االعتماد على الكتابة

الصدور ال العلم الذي حوته السطور ، فكان علماء المسلمٌن ٌرون انه " او العلم 

صمت والثانً استماع والثالث تلفظ والرابع العمل والخامس النشر " وادركوا 

 اهمٌة التعلم بالتدرج فً التعلٌم .

بكثرة النقاش واالسئلة بٌن الطالب تمٌزت طرٌقة التعلٌم فً المرحل العالٌة      

فال ٌكاد االستاذ ٌنهً محاضرته حتى تنهال علٌه االسئلة وكانت طرٌقة  واألساتذة

المناظرة هً الطرٌقة التً تعمل على شحذ الذهن وتقوٌة الحجة والتفوق على 

 االقران والتعوٌد على الثقة بالنفس . 

 سن التعلٌم  .ٕ

بٌن مادة الدراسة وعمر َفـّرق المسلمون بٌن تربٌة الصؽار والكبار ووضعوا وزنا  

الدارس ، اما عن سن التعلٌم فلٌست ثابتة وقد ترك االباء الحرٌة فً ارسال ابنائهم 

تاب دون فرض .   الى الكُّ
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ٕٖ 

 اب ـــــــالعق .ٖ

وٌرى اهتم المربون المسلمون فً جمٌع عصور التربٌة بأمر عقوبة الطفل ، 

 البعض البد من العقوبة على ان تبدأ باإلنذار فالتوبٌخ فالتشهٌر فالضرب الخفٌؾ .

واباح البعض االخر الضرب والعقوبة الجسدٌة الشدٌدة اذا تجاوز الطفل حدود 

المعقول ولم ٌنفع به االنذار والتوبٌخ . على ان الرأٌٌن متفقان على ان العقوبة 

 نوعان : روحً وبدنً . 

لقسم االخر ان الوقاٌة خٌر من العالج  فبذل الجهد لتأدٌب الطفل وتقوٌمه وٌرى ا

منذ الصؽر حتى ٌشب على خصال حمٌدة وبذلك تنعدم الحاجة الى العقاب . اما 

ولكن وضع له حدودا  كما جاء فً قوله تعالى    )  الدٌن االسالمً فقد اباح العقاب

ى ان االسالم نصح فً الوقت نفسه ولكم فً القصاص حٌاة ٌاأولً االلباب ( ، عل

بالعفو عند المقدرة فجاء فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ " انما ٌرحم هللا من عباده 

 الرحماء " وقد وضع المسلمون قواعد للعقاب منها :

 ولم ٌبلؽوا سن الشباب . ٓٔبٌحت للصبٌان الذٌن تجاوزا سن العقوبة اان  .ٔ

 القصوى وال ٌكثر من استعمالها .ٌلجأ المعلم الى العقوبة عند الضرورة  .ٕ

ان ال ٌكون الضرب على الرأس وال على الوجه بل ٌضرب على الفخذٌن  .ٖ

 والرجلٌن . 
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 تعلٌم المرأة  .ٗ

على الرؼم من االسالم لم ٌفرق بٌن الرجل والمرأة اال ان المسلمون اختلفوا بشأن 

 تعلٌم المرأة وكانوا فً ذلك فرٌقٌن :

  المرأة ؼٌر علوم الدٌن والقرآن .فرٌق ٌذهب الى عدم تعلٌم 

  فرٌق اخر ٌوصً بتعلٌم المرأة مستندا  الى بعض االحادٌث النبوٌة الشرٌفة

 منها " طلب العلم فرٌضة على كل مسلم ومسلمة " .

والرأي القائل بتعلٌم المرأة هو الرأي الراجح فقد تمكنت المرأة من بلوغ اقصى 

تعلٌمها فكان ٌقتصر على البٌوت عن طرٌق احد درجات العلم والثقافة ، اما مكان 

ٌُدعى لها .  االقارب او مؤدب خاص 

 الزامٌة التعلٌم  .٘

ان مبدأ التساوي بٌن الناس والزامٌة التعلٌم مبدأ ٌقره االسالم بروحه وان لم ٌنص 

 ٓٔعلٌه بل ٌدعو الٌه ، وهذا ما قام به الرسول الكرٌم محمد )ص( حٌن افتدى 

 بتعلٌم اطفال المسلمٌن .  من االسرى الكبار
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 وندرسالم .ٙ

اهتم العرب فً العصر االسالمً اهتماما  فائقا  بالمدرسٌن واهتموا بتلقً العلم ، 

 وعرفت الدولة العربٌة االسالمٌة ثالث طوائؾ من المعلمٌن هً : 

 معلمو الكتاب . -

 المؤدبون  -

 معلمو المساجد والمدارس   -

 التالمٌذ  .7

المسلمٌن على ان اهم اآلداب التً ٌنبؽً ان ٌتحلى بها الطالب ٌتفق اؼلب علماء 

 هً :

 ان ٌنتخب لنفسه مدرسه بقدر االمكان . .ٔ

 ان ال ٌشتؽل بالصحبة بل ٌقبل على الدرس . .ٕ

 ان ٌكرم اهل المدرسة وٌبادرهم السالم واظهار المودة واالحترام . .ٖ

 ان ٌحافظ على اثاث المدرسة من التلؾ واالتساخ . .ٗ
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 ادلاليح انؼبيخ نهرتثيخ انؼزثيخ االصالييخ 

اكدت على مبدأ تكافؤ الفرص التعلٌمٌة ، أي ان التعلٌم لم ٌكن وفقا   .ٔ

 على جماعة دون اخرى بل كانت فرص التعلٌم مكفولة للؽنً والفقٌر .

اتسمت بكونها تربٌة شاملة تتفق ونظرة االسالم الشمولٌة الى االنسان  .ٕ

 ة الخلقٌة والدٌنٌة والعلمٌة والجسمٌة .، أي انها تعنى بالتربٌ

فً اختٌار مواد التدرٌس وطرائقه وكذلك حرٌة التلمٌذ فً حرٌة المعلم  .ٖ

 اختٌار المعلم الذي سٌتولى تعلٌمه .

 مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطلبة عند التدرٌس . .ٗ

 االهتمام بمٌول الطالب واستعداداتهم ومٌولهم وقابلٌاتهم . .٘

، اضافة الى استخدام م نظام الحوافز والضوابط فً التعلٌم ااستخد .ٙ

 .العقوبات االدبٌة كالتوبٌخ والعقاب والعقوبات المادٌة كالضرب 

 الرجل . بأخٌهامنحت المرأة حقها فً التعلٌم اسوة  .7
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 اػالو انفكز انرتثٕي انؼزثي االصاليي

 ْـ 808 - ْـ 232دٌٔ ــــــــــــٍ خهـاث

هو ولً الدٌن ابو زٌد عبد الرحمن محمد بن محمد بن خالد بن الخطاب ، ولد فً 

تونس من اسرة مرموقة اصلها من حضرموت ، وسكنوا االندلس فً اشبٌلٌة ، 

 .  التدرٌسوابرز ما تقلد من الوظائؾ هو 

ٌعتبر ابن خلدون مؤرخا  وفٌلسوفا  ، كما ٌعد مؤسسا  لعلم االجتماع وله مؤلفه 

بـ ) كتاب العبـر ودٌوان المبتدأ والخبر فً اٌام العرب والعجم د المعروؾ الوحٌ

 والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكبر ( .

 انرتثٕيخ آراؤِ 

التدرج فً التعلٌم من السهل الى الصعب ومن البسٌط الى المعقد ومن  .ٔ

 المحسوس الى المجرد .

 . ابن خلدون القرآن الكرٌم اصل التعلٌماعتبر  .ٕ

 ان ٌعطى لتعلٌم اللؽة العربٌة اهتماما  كبٌرا  . .ٖ

الكلٌات مع استخدام وسائل ان ٌبدأ المعلم فً تدرٌسه بالجزئٌات اوال  ثم ٌنتقل  .ٗ

 االٌضاح .

 والعلماءاكد على اهمٌة الِرحالت فً طلب العلم وفائدتها من خالل لقاء الشٌوخ  .٘

القاسً منه ألنه ٌؤثر على  دعا ابن خلدون الى التقلٌل من العقاب وتجنب النوع .ٙ

 المتعلمٌن .

 ْـ  428 -ْـ  320ب ـــــــــــٍ صيُـاث
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هو الشٌخ الرئٌس ابو علً الحسن بن عبد هللا بن علً بن سٌنا ، والشٌخ هو 

 االستاذ اما الرئٌس فلقب ابن سٌنا به الشتؽاله بالسٌاسة وتقلده الوزارة .

ة واشتهر كفٌلسوؾ وسٌاسً وطبٌب تثقؾ بثقافة عربٌولد فً قرٌة قرٌبة بخارى 

، من اشهر كتبه ) الشفاء ( وٌبحث فً الفلسفة و) القانون ( وهو كتاب فً الطب 

وٌعتبر موسوعة جمعت خالصة ما وصل الٌه الطب عند العرب واالؼرٌق والهنود 

 وؼٌرهم .

 انرتثٕيخ آراؤِ 

ؼرٌبة ؼٌر مألوفة ٌنبؽً على الوالد ان ٌحسن تسمٌة ابنه وال ٌختار له اسماء  .ٔ

 وؼٌر مرؼوب بها فً الوسط االجتماعً .

ان ٌختار للطفل مرضعة تمتاز بالعقل والرزانة وان ال تكون ذات عاهة حتى ال  .ٕ

 ٌنشأ الطفل اال سلٌما  من الناحٌتٌن الجسمٌة والعقلٌة .

ان تبدأ عملٌة التأدٌب للطفل بعد الفطام مباشرة لكً ال ٌهجم علٌه ذوي  .ٖ

ٌنبؽً على مؤدب الطفل ان ٌجنبه مقابح المذمومة والصفات اللئٌمة وخالق اال

العمر وجب  سن السادسة مناذا بلػ فعال وٌبعده عن العادات السٌئة واال

تقدٌمه للمؤدب والمعلم مع مراعاة مدى استعداده ومقدرته على تقبل 

وان ٌكون المعلم متزنا  وقورا  المعلومات اضافة الى ممارسة اللعب بعد الدرس 

 .رزنا  

 ٌنبؽً ان ٌكون مع الصبً فً مكتبِه صبٌة من ذوي االخالق الحسنة . .ٗ
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واكد على  ان اول ما ٌنبؽً تعلٌمه للطفل القرآن الكرٌم عن طرٌق التلقٌن .٘

 ضرورة مراعاة الفروق الفردٌة للطلبة .

 ٌوصً بتزوٌج الصبً بعد ان ٌكسب صناعته . .ٙ

 ْـ 505 -ْـ 450ـــــــــي انغــزانــــ

، كان شؽوفا  بالعلم فقد هو ابو حامد محمد الؽزالً ، ولد فً مدٌنة طوس بخراسان 

درس الفقه وهو ما ٌزال صبٌا  وقرا الفلسفة والحكمة واشتهر بذكائه ودرس 

 بالمدرسة النظامٌة فً بؽداد . 

وَحبَّ ان ٌنشأ ولده فقٌها عالما  كان والده رجال  فقٌرا  تقٌا  ٌجالس الفقهاء والعلماء 

 ، جاءت تسمٌة الؽزالً نسبة  الى مهنة والده الذي كان ٌؽزل الصوؾ وٌبٌعُه .

 ومن اشهرمؤلفاته ) رسالة اٌها الولد () احباء علوم الدٌن ( ) تهافت الفالسفة ( .

 آراؤِ انرتثٕيخ 

 اكد على مبدأ التدرج فً التعلٌم . .ٔ

 القرآن الكرٌم .اكد على تعلٌم الطفل  .ٕ

 تجنب استخدام العقاب القاسً فً تهذٌب سلوك المتعلم . .ٖ

وٌرى ان ال قٌمة للعلم اذا لم ٌكن صاحبه متمٌزا  ربط بٌن العلم واالخالق  .ٗ

 باألخالق الحسنة والصفات الحمٌدة .

 اكد على ضرورة قٌام الطلبة بالرحالت لطلب العلم . .٘



 

صفحة | 

ٖٓ 

وسٌلة لبعث النشاط فً اجسام اكد على اهمٌة اللعب للصؽار الن اللعب  .ٙ

 االطفال وعقولهم .

ضرورة مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن من حٌث استعداداتهم  .7

وقدراتهم ومٌولهم واتجاهاتهم وان ال ٌؤخذوا جمٌعا بطرٌقة واحدة فً 

 التعلٌم .

 ان تكون مرضعة الطفل صالحة ومتدٌنة وتتصؾ بالصفات الحمٌدة . .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلاليح انؼبيخ نهرتثيخ احلديثخ 
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المعلمٌن ، وذلك بتزوٌدهم بخبرات تعلٌمٌة ونفٌة  بإعداداالهتمام  (ٔ

 واجتماعٌة .

 اختٌار مفردات المنهج بدقة والتفكٌر بنتائج تدرٌسه . (ٕ

 اعداد الكتاب المدرسً اعدادا  فنٌا  ٌستند الى اسس علمٌة ونفسٌة . (ٖ

الحدٌثة واالبتعاد عن الطرٌقة استخدام المعلم الطرٌقة التدرٌسٌة  (ٗ

 التقلٌدٌة .

القٌاس والتقوٌم ، وذلك من خالل قٌاس نتائج الطلبة فهً ال تعتمد  (٘

على تخمٌن المعلم فً وضع الدرجات وانما تتطلب تطبٌق اختبارات 

 دقٌقة ٌضعها مختصون وهً اختبارات متنوعة ذات صفة علمٌة .

الطلبة ومحاولة  بمشكالتوذلك من خالل التحسس والتوجٌه ، االرشاد  (ٙ

 التؽلب علٌها

 .التخطٌط والتنفٌذ والنظام  (7

الدٌموقراطٌة فً التعلٌم ، حٌث لم ٌعد التعلٌم مقتصرا  على االؼنٌاء  (8

 دون الفقراء وال على الرجال دون النساء ... .

 

 اػالو انفكز انرتثٕي انغزثي
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 ٕ ــــــــــــبك رٔصـــــبٌ جــــج

من عائلة فرنسٌة ، وقد توفٌت والدته فً الٌوم الثامن م  7ٕٔٔولد فً جنٌؾ عام 

من والدته ، وكان لهذه الحادثة اثرها النفسً الكبٌر فً حٌاته الذي راح ٌتذكرها 

فً صباه قائال : " كنت ضعٌفا  ومرٌضا  منذ والدتً ، وقد دفعت والدتً حٌاتها ثمنا  

 " . لهذه الوالدة التً كانت اولى المصائب التً حلت بً

كان والده ٌمارس مهنة ساعاتً والى جانبها قام بتعلٌم الرقص فً مدٌنة جنٌؾ ، 

وقد قام بتعلٌم ولده القراءة والكتابة حٌث كان ٌقرأ فً كل لٌلة بعض القصص 

والرواٌات الرومانتٌكٌة ، ثم تحول بعد ذلك الى قراءة كتب كثٌرة فً التارٌخ 

اثرت هذه المطالعات اثرا كبٌرا فً تكوٌن والوطنٌة والحرٌة والدٌمقراطٌة بحٌث 

 ثقافة جان جاك روسو .

الكبرى فً التنوٌر  إلسهاماتهبفرنسا 8ٔ من ابرز مفكري القرن ثم اصبح واحدا  

 ٓوربا اوال ثم فً القارات كلها أوالتمهٌد للثورة الفرنسٌة التً اثرت بدورها فً 

 ن مٌدان ، فقد كان مفكرا  كبٌر فً اكثر م عطاءله  موسوعٌا   كان روسو عالما  

فً علم النبات وتركزت  بالفنون واآلداب ومتضلعا   سٌاسٌا وعالم اخالق وعارفا  

 .رته فً الفكر السٌاسً والتربٌة شه

) تشمل  االعترافات: من المؤلفات اهمها  مجموعة م تاركا   778ٔسنة توفً 

الذي تضمن قواعد  ٌمٌلاو ، وتأمالت المتجول المنفرد سٌرة روسو الذاتٌة ( ،
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تربوٌة جدٌدة وؼٌر معهودة فً بٌئة ذلك الزمان والذي اعتبره الكثٌرون ثورة فً 

  ٓالتربٌة 

ومثل كل العظماء ، فقد تباٌنت آراء الناس فً روسو الى حد التناقض الصارخ ففً 

حكم علٌه آخرون بالجنون وجزم ؼٌرهم بأنه نبً بٌنما وحٌن اعتبره بعضهم قدٌسا  

  ٓقال عنه البعض اآلخر انه مرشد خطٌر 

 اآلراء انرتثٕيخ 

تسلٌمهم الى مرضعات  موعد اكد على اهمٌة دور االم فً تربٌة اطفالها -ٔ

 .مرتزقات

  ٓب البدنً مع االطفال اعدم استخدام العق -ٕ

بارٌة بل ٌنبؽً ان ٌكون الطفل عدم اكثار المعلم من استعمال الطرٌقة االخ -ٖ

  ٓمعلم نفسه 

وذلك لعجزه عن الحكم (سنة ، ٕٔ)عدم تعلٌم الطفل لؽات اخرى حتى سن  -ٗ

  ٓوالفهم وعدم تمكنه من المقارنة بٌن لؽته االم واللؽات االخرى 

البدء بتدرٌس االشٌاء المحسوسة قبل المجردة وان تقدم المادة التعلٌمٌة  -٘

  ٓبشكل مشوق 

الطفل للطبٌعة ٌتعلم منها وٌدرس ما فٌها من نبات وحٌوان وجماد حتى ترك  -ٙ

 . ٌقدر عظمة الخالق وقدرته
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عدم االكثار من االرشاد وعدم االفراط فً االوامر والنواهً الن االكثار منها  -7

  ٓشعور الطفل وقوة التفكٌر لدٌه ٌمٌت 

 ٕي ـــــــــــٌٕ ديــــــج

ٌعتبر جون دٌوي من اشهر اعالم التربٌة الحدٌثة على المستوى العالمً ، ارتبط 

خاض فً تحدٌد الؽرض من التعلٌم وافاض فً الحدٌث  ألنهاسمه بفلسفة التربٌة 

عن ربط النظرٌات بالواقع من ؼٌر الخضوع للنظام الواقع والتقالٌد الموروثة 

 .مهما كانت عرٌقة 

(م ساهمت والدته فً حثه على المثابرة فً طلب 8٘9ٔولد فً امٌركا سنة ) 

 العلم وكانت شدٌدة التعلق به وحرٌصة على تعلٌمه ، كان دٌوي منذ صؽره محبا  

للقراءة واالطالع اذ كان ٌقضً معظم اوقات فراؼه فً المكتبات ، تلقى تعلٌمه فً 

راه جامعة فٌرمونت ثم انتقل الى جامعة جون هوبكنز فحصل على شهادة الدكتو

  ٓفً الفلسفة وعمل فً التدرٌس 

للتربٌة التقلٌدٌة السائدة فً عصره  الذعا   كانت كتابات دٌوي تحمل فً طٌاتها نقدا  

وعلى مر العصور ، ذلك انها تعتمد على حفظ المعلومات عن ظهر قلب وتعمل على 

  ٓالمتعلممٌش المرحلة التً ٌعٌشها اعداد المتعلم للمستقبل مع تجاهل الحاضر وته

سفة وعلم النفس قام دٌوي بتألٌؾ عدة كتب تركز على التربٌة وعلم االخالق والفل
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ٖ٘ 

الحرٌة /  كٌؾ نفكر/  الخبرة والتربٌة/  المدرسةوالمجتمع:  ومن اهم كتبه

 ٓوالثقافة

 اآلراء انرتثٕيخ 

  ٓتكون وسٌلة لتؽٌٌر المجتمع اعتبر ان المدرسة ٌجب ان  .ٔ

  ٓد لبناء خبرة الفرد والمجتمع تجدٌان تكون التربٌة عملٌة  .ٕ

 ٓن ٌكون لكل درس طرٌقة خاصة به على ضرورة ا التأكٌد .ٖ

 . التعلٌم ) التعلم بالعمل (التأكٌد على اهمٌة الخبرة المباشرة فً  .ٗ

 . ( ولٌس التحدث فقط، المصانعالمزارع لتأكٌد على اهمٌة الرحالت )ا .٘

البشري اذ من خاللها ٌصبح الفرد ٌرى ان التربٌة ظاهرة طبٌعٌة فً الجنس  .ٙ

 ٓلما حصلته االنسانٌة من حضارة  ورٌثا  

 

 

 

 

 

 نهرتثيخصبس االجتًبػي اال



 

صفحة | 

ٖٙ 

 ػالقخ انرتثيخ ثبجملتًغ 
التربٌة وسٌلة المجتمع فً بقاءه وتطوره وتقدمه ، وبنفس الوقت فان التربٌة ال 

مسؤولٌاتها فً ٌمكن ان تحقق اهدافها ما لم تتحمل مؤسسات المجتمع المختلفة 

االرتقاء بالعملٌة التربوٌة الى المستوى الذي ٌمكنها من مقابلة االحتٌاجات 

القائمة ذلك ان المؤسسات  ت االجتماعٌة ،والمتطلبات االساسٌة للتطورات والتؽٌرا

فً المجتمع كالمؤسسات السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والتربوٌة 

والدٌنٌة لها وظٌفة مهمة وهً ان تعمل على تحقٌق انسجام الفرد فً االطار 

نشاطه المختلفة  بأوجهالثقافً فً المجتمع انسجاما  ٌؤدي الى تكٌفه وحسن قٌامه 

 فً الحٌاة االجتماعٌة .

 ٔانضجط االجتًبػي  انرتثيخ
ٌخلق الوانا  من االنسجام  ألنهان الضبط االجتماعً عنصر مهم فً حٌاة المجتمع 

والتماسك وتنظٌم العالقات االجتماعٌة فً المجتمع وكل فرد ٌجد نفسه مجبرا  على 

 السٌر وفقا  لها واال تعرض للعقاب او الزجر او العزلة .

الجتماعٌة فائدة واكثرها تقدما  فً ذلك وٌرى )رس( ان القانون اعم الضوابط ا

وانه قوة الضبط المحركة المتقنة التكوٌن البناء االجتماعً الذي ٌكون المجتمع 

 التً تستعمل فً المجتمع .
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كما تمثل اآلداب الشعبٌة فً نظر )سمز( قوة لضبط سلوك الفرد وهً تنحصر      

الفرد على االنقٌاد له على  فً العرؾ السائد بٌن افراد المجتمع وهو الذي ٌجبر

 الرؼم من كونه ؼٌر متصل باي هٌئة رسمٌة كما هً الحال فً القانون .

كما ٌلعب انفعال االستحسان دورا  حقٌقٌا  فً الضبط االجتماعً وكذلك الرأي العام 

 واالعتقاد واالٌحاء االجتماعً والمثل الشخصٌة والشعائر والفن .

االجتماعً سلسلة من العملٌات االجتماعٌة نستنتج من ذلك كله ان الضبط 

بواسطتها جعل الفرد مسؤوال  اما الجماعة فٌساعد على قٌام التنظٌم االجتماعً 

وٌحافظ علٌه او بعبارة اخرى هو مجموعة النماذج الثقافٌة والرموز الجمعٌة 

عا  والمعانً الروحٌة المشتركة والقٌم والمثل التً ٌستطٌع بها المجتمع واالفراد م

 التوافق واالتزان .

وهكذا فان العملٌة التربوٌة وسٌلة فاعلة من وسائل الضبط االجتماعً فهً تتٌح 

السلوك واهمٌة ضوابطه  بأسبابللفرد حرٌة التفكٌر والمناقشة والدراسة واالقتناع 

بالقٌم واهمٌتها وبالقانون وضرورة تعبٌره عن روح المجتمع والحفاظ  واالقتناع

النسان وقٌمه بل ان التربٌة هً المجال الذي تؽرس عن طرٌقه على كرامة ا

 العادات وتتأصل فً السلوك االنسانً .
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 انرتثيخ ٔثقبفخ اجملتًغ 
الثقافة كما عرفها تاٌلر هً " ذلك النسٌج الكلً المعقد من االفكار والمعتقدات       

مل والسلوك وكل ما والعادات والتقالٌد واالتجاهات والقٌم واسالٌب التفكٌر والع

ٌبنى علٌه من ابتكارات وتجدٌدات فً حٌاة الناس مما ٌنشأ فً ظله كل عضو من 

 اعضاء الجماعة "  .

ان الثقافة توفر للفرد صورة السلوك والتفكٌر والمشاعر التً ٌنبؽً ان  

ٌكون علٌها كما توفر وسائل اشباع حاجاته وتوفر له تفسٌرات جاهزة لطبٌعة 

 النسان ودور االنسان فً هذا الكون .الكون واصل ا

وتوفر اٌضا المعانً والمعاٌٌر التً ٌمٌزون بها ما بٌن االشٌاء واالحداث  

وتنمً الضمٌر والشعور باالنتماء والوالء لدى الفرد ، وعن طرٌقها ٌكسب الفرد 

 اتجاهات سلوكه العام .

والن التربٌة وسٌلة المجتمع فً نقل ثقافته وتحقٌق فردٌة المواطن وجماعٌته       

فإنها تعمل على تنمٌة قدرات الفرد وتهذٌب مٌوله وصقل فطرته . واكسابه مهارات 

عامة فً نواحً حٌاته ، كما تعمل على تهٌئته الن ٌعٌش سعٌدا  فً الجماعة 

الفردٌة تسترد مقوماتها من خالل  وٌنسجم معها وٌعمل لصالحها ، فالشخصٌة

 تربٌتها .
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 انرتثيخ ٔتًُيخ اجملتًغ 
ٌقصد بتنمٌة المجتمع " تهٌئة عوامل التقدم االجتماعً االقتصادي للمجتمع         

 عن طرٌق مساهمة افراد الشعب وجماعته واستؽالل الطاقات البشرٌة والمادٌة " 

وتهدؾ تنمٌة المجتمع الى معالجة التخلؾ والتفكك وحل المشكالت  

االجتماعٌة ورفع مستوى ابناء المجتمع وتهٌئة مقومات الحٌاة الكرٌمة لهم 

باالنتفاع الكامل بإمكاناتهم وموارهم وقواهم للعمل الجماعً ألحداث التؽٌر 

االول  شٌئانامٌة االجتماعً ، اذ ان اهم ما ٌمٌز الدول المتقدمة عن الدول الن

مسافة االجتماعٌة فالدول النامٌة قد فاتها التؽٌر والتطور فً نواحً اجتماعٌة ال

 كثٌرة تعلٌمٌة وفكرٌة وقانونٌة .

اما الشً الثانً فهو المسافة االقتصادٌة فالدول النامٌة متخلفة من حٌث االنتاج 

 واستؽالل الموارد المتاحة لها .

والتنمٌة تأتً نتٌجة تفاعل العاملٌن المادي والبشري وال تتحقق التنمٌة باستؽالل 

راس المال المادي وحده وانما ٌكون بالناس الذي هم العناصر الفعالة فً التؽٌٌر 

وهم الذٌن ٌحققون استؽالل الموارد الطبٌعٌة ورؤوس االموال ؼٌر ان وجود راس 

ٌقومه وٌنمٌه ، اال وهً التربٌة ال ٌمكن المال البشري دون وجود عنصر اساس 

راس المال البشري/ راس ان تتم تنمٌة شاملة فً البالد فعناصر التنمٌة ثالث هً : 

 المال المادي/ نظام تربوي سلٌم ٌفجر الطاقات البشرٌة والمادٌة   
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 اصبنيت تًُيخ اجملتًغ 
المهنً حتى تنمٌة االنتاج الصناعً والزراعً عن طرٌق التوجٌه والتدرٌب  .ٔ

ٌمكن رفع االجور وبالتالً رفع مستوى المعٌشة لكً ٌصل المواطن الى  

 مستوى اعلى  فً الؽذاء والملبس والمسكن والصحة .

 توفٌر فرص العمل والقضاء على البطالة . .ٕ

 الموارد الطبٌعٌة والخامات االولٌة الى اقصى حد ممكن .استؽالل  .ٖ

خل الحكومً لتوجٌه اقتصاد البلد اتباع سٌاسة اقتصادٌة تعتمد على التد .ٗ

 وتنظٌم التموٌل واالنتاج والتسوٌق .

االستفادة من مساعدة الهٌئات الدولٌة والدول التً سبقتنا فً مجاالت   .٘

 الخبرة الفنٌة .

 تامٌن معاهد التدرٌب الالزمة للعاملٌن فً مٌادٌن تنمٌة المجتمع . .ٙ

بجهوده الخاصة بالحصول  هناك تنمٌة تتم بالتعلٌم الذاتً حٌث ٌقوم الفرد .7

على المهارات والمعارؾ عن طرٌق المراسلة او التتبع الذاتً او االقتباس 

 من االخرٌن الذٌن ٌتصل بهم .

الذي ٌستند الى مبدأ التعلٌم ومن الطرائق الحدٌثة اٌضا التعلٌم المبرمج  .8

 .الذاتً والبرنامج هو تتابع منظم لمراحل بسٌطة تؤدي خطوة بعد خطوة 
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 نؼالقخ ثني انرتثيخ ٔانجيئخ ا

البٌئة التً نعٌش فٌها على نوعٌن طبٌعٌة واجتماعٌة . فٌقصد بالبٌئة االجتماعٌة 

المناخ االجتماعً الذي ٌعٌش فً ظله االنسان باعتباره كائنا  اجتماعٌا  وٌشمل 

جمٌع مظاهر التراث االجتماعً والثقافً والحضاري من عقائد وطقوس وتقالٌد 

وعادات وفنون ومخترعات ، أي ان البٌئة االجتماعٌة تشمل كل ما خلقته وعر 

 مهارة االنسان .

وللتربٌة الفضل فً تكوٌن البٌئة االجتماعٌة وفً تنشئة الفرد وتوجٌهه واالشراؾ 

 على سلوكه وتلقٌنه ما وصلت الٌه البٌئة من حضارة .

اما البٌئة الطبٌعٌة فٌقصد بها االرض وما علٌها وما فً جوفها وما ٌحٌط بها 

 كالتضارٌس والسهول والودٌان ومصادر المٌاه والمعادن والطقس . 

والن التربٌة عملٌة تكٌؾ وتفاعل بٌن االنسان وبٌئته التً ٌعٌش فٌها ، والن 

من التشابك والترابط االنسان عضو فاعل ومؤثر فً البٌئة فان العالقة بٌنهما 

 بحٌث ال ٌمكن عزل أي منهما عن االخر .
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 انرتثيخ اخلهقيخ 
واآلداب والمثل فً والتقالٌد العادات " ٌقصد بكلمة االخالق من الناحٌة السلوكٌة 

 مجتمع ما " .

والقٌم الخلقٌة تختلؾ من مجتمع الى اخر كما تختلؾ فً نفس المجتمع من عصر 

 ستوٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة .الى عصر باختالؾ الم

 انرتثيخ اخلهقيخ يف انفكز االصاليي 

احتلت التربٌة الخلقٌة مكانة رفٌعة فً الفكر التربوي العربً االسالمً واعتبرت 

 مع التربٌة الدٌنٌة فً نظر العدٌد من المفكرٌن العرب الهدؾ االسمى للتربٌة .

نصحا  من والتربوٌٌن العرب كانوا ٌقولون ان من اهم وظائؾ المعلم ان ال ٌدخر 

المتعلم وان ٌصلحه وٌهذبه اخالقه وٌرشده الى الحق وان الؽاٌة من العلم هو )) 

التقرب الى هللا سبحانه وتعالى (( ، وٌرى التربوٌٌن العرب ان االخالق قابلة للتؽٌر 

الخلق ، وقد اشترطوا ثالثة شروط اساسٌة لتؽٌٌر وان البٌئة ذات تأثٌر كبٌر فً 

 االخالق هً : 

 ان ٌؤخذ الولد باألدب منذ الصؽر حتى ال تهجم علٌه االخالق اللئٌمة . .ٔ

 ان ٌحاط الولد بكل ما هو جمٌل وٌمنع مخالطة اصحاب السوء . .ٕ

 ان ٌوضع الولد تحت رعاٌة االخٌار من المعلمٌن . .ٖ
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 طزق تٓذيت االخالق ػُد انؼزة 

، وقد حذر المربون من ان  باألقوالخٌر من التهذٌب  باألعمالالتهذٌب  .ٔ

 تخالؾ اقوال المعلم افعاله .

الزجر بالتعرض خٌر من الزجر بالتصرٌح ، أي الزجر بالتلمٌح الخفً ؼٌر  .ٕ

المعلم سلوك ؼٌر سوي من احد طلبته فٌعرض علٌه فً  رأىالمباشر اذا 

 سٌاق كالمه مع الطلبة جمٌعا .

 ؾ واللٌن خٌر من العنؾ والشدة .اللط .ٖ

 يؼبيري انتٕجيّ اخلهقي 

 التوجٌه الخلقً من ابرزها :للتربٌة العربٌة االسالمٌة معاٌٌرها فً 

 اتفاق الؽاٌات والوسائل . .ٔ

 .مراعاة الفروق الفردٌة عند الدعوة الخلقٌة  .ٕ

 شمول النظرة الخلقٌة للتربٌة . .ٖ

 اتفاق السلوك ظاهرٌا وباطنٌا  . .ٗ
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 انرتثيخ انصحيخ 

بانها " الحالة التً ٌكون علٌها انسان اذا  الصحةعرفت منظمة الصحة العالمٌة 

 كانت احواله البدنٌة والعقلٌة واالجتماعٌة فً تمام االكتمال والسالمة " .

فٌقصد بها " المجهودات التً تبذل لمواجهة االمراض والوقاٌة  الصحة العامةاما 

منها والعمل على اطالة فترة الحٌاة ورفع مستوى الصحة البٌئٌة والتحكم فً 

 انتشار االمراض المعدٌة " .

هً " مجموعة الخدمات والجهود  التربٌة الصحٌةوفً ضوء ما تقدم فان 

االنشائٌة والعالجٌة التً تهٌئها واالنشطة المنظمة ذات الصٌؽة الوقائٌة و

المؤسسات واالجهزة التربوٌة النظامٌة كالمدارس والمعاهد والجامعات ، 

والمؤسسات ؼٌر النظامٌة كاألسرة ووسائل االتصال والمؤسسات الصحٌة لتحسٌن 

الظروؾ البٌئٌة المحٌطة بالفرد وتزوٌده بالمعارؾ الصحٌة الضرورٌة وتحصٌنه 

 من االمراض " .

 داف انرتثيخ انصحيخ اْ

 اثارة الوعً الصحً والؽذائً بٌن المواطنٌن . .ٔ

تمكٌن المواطن من اكتساب معرفة المقومات االساسٌة للؽذاء الصحً السلٌم  .ٕ

 واسباب االمراض واعراضها وطرق انتشارها وطرق الوقاٌة منها .

 تمكٌن المواطن من اتباع العادات والمٌول واالتجاهات الصحٌة السلٌمة . .ٖ
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 تنمٌة المهارات والقدرات المتعلقة بالصحة الشخصٌة والنظافة البدنٌة . .ٗ

 االرتقاء بمستوى المسؤولٌة للحفاظ على البٌئة من التلوث . .٘

 مساعدة الفرد فً التؽلب على مشكالته الصحٌة والبدنٌة .  .ٙ

 ولتحقٌق هذه األهداؾ فان مؤسسات التربٌة تعتمد جملة من الوسائل والخطوات اهمها : 

االهتمام التثقٌؾ الصحً وصحة المدرسة ومناهج التعلٌم الصحً  .ٔ

 والفحوصات الدورٌة للطلبة . 

 االهتمام بوسائل االعالم الصحً كالمطبوعات والندوات الصحٌة . .ٕ

 االهتمام بصحة البٌئة . .ٖ

 االهتمام برعاٌة االمومة والطفولة وصحة االسرة . .ٗ
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 اندٔر انرتثٕي نألصزح 

لألسرة اهمٌة كبٌرة فً تنشئة الطفل االجتماعٌة اذ ال تتركز حول تؽذٌة الطفل فقط 

وانما تتعدى ذلك الى تكوٌن شخصٌة الطفل وجعله انسانا متوافقا  مع افراد المجتمع 

سلوكه . السائدة فً المجتمع وكذلك ضبط الذي ٌنتمً الٌه عن طرٌق نقل الثقافة 

فاألسرة هً المسؤولة عن اعداد الطفل حتى ٌتمكن من الحٌاة فً المجتمع فهً 

تنقل الٌه االفكار والمعتقدات والقٌم والعادات واآلداب كما تعلمه الخطأ والصواب 

 وما ٌجب تجنبه من االفعال السٌئة لكً ٌكسب رضا المجتمع . 


